
UCHWALA Nr XXXI /190/2005 RADY GMINY w WIŚLICY 
z dnia 29 września 2005r. 
w sprawie współfinansowania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 relącji KRAKÓW-BUSKO ZDRÓJ 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.127l, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.l568 ) oraz w związku art. 48,ust.l pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ) Rada Gminy uchwala się, co następuje: 
§1. 
W celu stworzenia lepszych warunków dla infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wiślica uznaje się za celową realizację wspólnie z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, Powiatem Buskim, Powiatem Kazimierskim, Gminą Busko Zdrój, Gminą Kazimierza Wielka, Gminą Złota, Gminą Czamocin zadania inwestycyjnegq pod nazwą" Przebudowa drogi wojewódzkiej 776 relacji Kraków - Busko Zdrój" 
§ 2. 
Zakłada się, że inwestycja, o której mowa w § 1 o długości 40 .862 m wraz ze skrzyżowaniami rozpoczęta zostanie w 2007 roku a zakończona w 2009 roku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
§ 3. 
l.	Przyjmuje się szacunkową wartość 1,2 mln zł kosztu opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej z realizacją w terminie do 30.09.2006 r. 
2.	Gmina Wiślica sfinansuje w 2006 r. 10 % wysokości kwoty przetargowej określonej w § 3 ust. l co stanowi szacunkowo 120.000 zł . 
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4.	Upoważnia się Wójta Gminy do podjęcia czynności niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zadania określonego w § l . 
5.	Środki inwestycyjne na realizację zadania zostaną określone odrębnymi uchwałami Rady Gminy. 
§ 4. 
Akceptuje się zasady określone w umowie zawartej w dniu 16.09.2005 r.pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, Powiatem Buskim,Powiatem Kazimierskim, Gminą Busko Zdrój, Gminą Kazimierza Wielka ,Gminą Złota , Gminą Czamocin współdziałania przy realizacji inwestycji, o której mowa w § l uchwały w zakresie sfinansowania koncepcji przebudowy i dokumentacji budowlano - wykonawczej. 
Umowa stanowi załącznik do uchwały. 
§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiślica . 
§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
Uzasadnienie 
do uchwały w sprawie wysokości opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie gminy Wiślica. 
Zgodnie z art. l pkt. 40 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r., o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych ustawo dnia 09 grudnia 2003 r., organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek ustalenia w drodze uchwały stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcąjest jednostka samorzadu terytorialnego. 
Zgodnie z art. 40 ust. 9 w/w ustawy przy ustaleniu stawek opłat za ZajęcIe pasa drogowego należy uwzględnić: 
1)	kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty 
2)	rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, 
3)	procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, 
4)	rodzaj zajęcia pasa drogowego, 
5)	rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym 
Ustalone stawki opłat nie mogą przekroczyć: 
l)	10 zł za 1m2 zajęcia pasa drogowego, o których mowa wart. 40 ust. 4 i 6 ustawy 
2)	200 zł za l m2 rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym, o której mowa wart. 40 ust.5 ustawy 


